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هْل يتعنُي عليَّ النوُم حقًا ؟



النوُم مهٌم للغاية. 

حتدُث العديُد من الأموِر يف 

اأج�سامنا حنَي ننام. 

يتُم اإ�سالُح اخلاليا

املت�رضرِة، وتكويُن

خاليا جديدة.

ينمو ال�سعُر، واأظافُر 

اليديِن والقدمني... 

ُز هرموناُت حُتفَّ

النمِو وجتعلنا

 نزداُد طوًل. 



نحتاُج اإىل النوِم كي نتمكَن من الدرا�سِة 

وتذكِر الأ�سياء. ويقوُم خاللُه دماُغنا

مبعاجلِة املعلوماِت والذكرياِت

 التي متَّ تلقيها خالَل اليوم. 

لي�َس هذا كلُّ �سيء.

يرتاُح ج�سمنا بعَد يوٍم متعٍب،

مبا ميكننا من الرك�ِس يف الأرجاِء يف اليوِم التايل !



هْل �سبَق لَك روؤيُة قطٍة تقفُز فجاأًة،  

اأو متدُّ ذراعيها و�ساقيها ؟

هي حتلُم باحل�سوِل على الطعام.

تفكُر القطُط حتى اأثناَء نومها.

هْل ميكنَك الآَن معرفُة الكيفيِة التي جتعُل 

القطَط ماهرًة يف ال�سيد ؟ 



تناُم دببُة الكوال لتحافَظ على 

طاقتها. ل حتتوي اأوراُق �سجِر 

»الأوكالبتو�س« التي تاأكلها على 

العديِد من املواِد املغذية. لذا تناُم 

حوايل 20 �ساعًة يف اليوِم، كي 

حتافَظ على �سحتها. 



كْم من

     الوقِت ينامون ؟

يناُم الأطفاُل املولودوَن حديثًا 

حوايل 18-22 �ساعًة يف اليوم.

وتقلُّ املدُة التي يناموَن خاللها

بينما يكربون... 

يناُم الأطفاُل الذيَن مل يبلغوا �سنَّ 

الدرا�سِة حوايل 12 �ساعًة، بينما 

يناُم اأطفاُل املدار�ِس البتدائيِة 

حوايل 9-10 �ساعاٍت يوميًا.  



»اأحبُّ م�ساهدَة 

التلفاِز اأكرَث من 

النوم !«.

ل يحتاُج البالغوَن اإىل النوِم كثرياًً ب�سورٍة 

عامٍة، بالرغِم من اختالِف عدِد �ساعاِت النوِم 

من �سخ�ٍس لآخر. يحتاُج البالغوَن، بكلِّ 

الأحواِل، اإىل النوِم 8 �ساعاٍت للحفاِظ على 

�سحتهم. اأت�ساءُل كْم �ساعًة يناُم والداي ؟



تختلُف عاداُت النوِم وتوقيتُه لدى كلٍّ من 

احليوانات. تناُم احليواناُت اآكلُة الع�سِب قلياًل 

يف العديِد من الأحياِن، بينما تناُم اآكلُة اللحِم 

طوياًل وعميقًا.  

  تناُم الزرافاُت حوايل 3-4 �ساعاٍت يوميًا.  

    كما تناُم واقفًة، على فرتاٍت متقطعٍة،

   من 5-10 دقائَق يف املرِة الواحدة. تفعُل 

الزرافاُت ذلَك لتتمكَن من الهرِب �رضيعًا اإن 

ظهرِت احليواناُت املفرت�سة. 



تناُم الأ�سوُد حوايل 15 �ساعًة يف اليوِم،

واأحيانًا ت�سُل اإىل الع�رضين.

ل يرغُب اأيُّ حيواٍن يف مهاجمِة الأ�سِد 

واإن كاَن نائمًاً، األي�َس كذلك ؟ 

ميكُن لذلَك ال�سبِب اأن تناَم الأ�سوُد جيداً 

اأينما كان. 



تن�سُط معظُم اآكالِت الع�سِب كالزرافِة

خالَل النهاِر، وتناُم يف الليل. 

تدعى تلَك احليواناُت »احليواناِت 

النهارية«.  



تناُم الأ�سوُد عادًة خالَل النهاِر، وت�ستيقُظ 

يف الليِل لت�سيد. تن�سُط النموُر، والأ�سوُد، 

واخلفافي�ُس يف الليِل، وتناُم خالَل النهار. 

تدعى تلَك احليواناُت »احليواناِت الليلية«.

ت�سبُح �سائداُت القوار�ِس، التي ُتعدُّ 

ليليًة بطبيعتها، نهاريًة حني تتمُّ

تربيتها كحيواناٍت األيفة.  



اأين يجب

علينا اأن ننام؟



يتعنُي علينا النوُم 

يف اأماكَن اآمنة. 

ُتهيُئ بع�ُس احليواناِت 

اأماكَن نومها يف كلِّ يوم.  



تناُم النموُر عاليًا يف الأ�سجار.

ي�ساعُد جلدها املرقُط يف التمويِه بنَي اأوراِق ال�سجِر،

مما يجعُل من ال�سعِب روؤيتها من قبِل احليواناِت املفرت�سِة كالأ�سود.

تناُم النموُر لذلَك على الأ�سجاِر، وُتخفي اأج�سادها، لتتمكَن من القفِز 

�رضيعًا على فري�ستها. 

تناُم حيواناُت »الراكون« يف اجلحور. 

تناُم خالَل النهاِر يف جحورها، 

وتخرُج يف الليِل وتطوُف يف اأرجاِء الغابِة بحثًا عن الطعام. 



تناُم حيواناُت الدولفني يف املاء. يبقى 

ن�سُف اأج�سامها م�ستيقظًا حتى حنَي 

تكوُن نائمة. تفكُر تلَك احليواناُت بوا�سطِة 

الن�سِف امل�ستيقِظ من اأدمغتها، وتخرُج 

من املاِء لتتنف�س من وقٍت لآخر. 

                  تناُم طيوُر »القطر�س«

          يف ال�سماء. يعوُد ذلَك لأنها ل متلُك

 وقتًا لال�سرتاحِة حنَي تطرُي م�سافاٍت طويلًة بحثًا عن الطعام. تاأخُذ تلَك 

الطيوُر، بالتايل، غفواٍت ق�سرية بينما تطرُي، بعنٍي مفتوحٍة ون�سٍف يعمُل من 

الدماِغ، ويتمُّ التبادُل مع العنِي الأخرى والن�سِف املقابل.





ت�سنُع حيواناُت »الأورانغ اأوتان« )نوٌع 

من القرود( اأ�رِضَّتها من الأغ�ساِن ال�سغريِة 

والأوراِق، يف كلِّ يوٍم، عاليًا يف الأ�سجار. 

ت�ستخدُم تلَك احليواناُت الأوراَق الكبريَة 

كمظالٍت حنَي متطر. 

ت�سنُع اأ�سماُك الببغاِء اليابانيِة 

اأ�رِضَّتها يف كلِّ ليلٍة قبَل اأن تنام. 

يخرُج �سائٌل �سفاٌف لزٌج من فتحاٍت 

يف راأ�سها. تناُم تلَك الأ�سماُك بنَي 

ال�سخوِر، بعَد اأن تغطي نف�سها بذلَك 

ال�سائل.  



اأيَن ينام الإن�سان؟ 



»�ساأغطي نف�سي ببطانيتي، 

واأناُم بعمق !« 

»�ساأناُم واأترُك املروحَة تعمُل 

لكي يربَد اجلو !«



تناُم �سحليُة »البا�سيلي�سك« على فروِع الأ�سجاِر الرقيقة.

اإن ان�سلِت الأفعى قريبًا منها، فيمكُن لل�سحليِة اأن ت�سعَر باهتزاِز الأغ�ساِن، 

وتعرَف اأن اخلطَر باَت قريبًا. تقوُم ال�سحليُة، يف تلَك احلالِة، بالقفِز يف املاِء 

�رضيعًا، وتهرُب من الأفعى. 

»�س�س�س...«



تغطي ثعالُب البحِر نف�سها بالأع�ساِب 

والطحالِب البحريِة، وتناُم طائفًة على 

املاء. متنُع الأع�ساُب ثعالَب البحِر من  

الجنراِف بعيداً بوا�سطِة التياراِت

 املائيِة، وتبقيها بعيداً عن

 اأنظاِر اأ�سماِك القر�ِس 

التي ت�سبُح

 يف الأ�سفل.



تناُم الثعالُب القطبيُة، التي تعي�ُس يف القطِب 

ال�سمايل، وهي تد�سُّ اأنوفها وروؤو�سها بنَي 

�سوقها الأمامية.

ي�سمُح الزفرُي الدايفُء، الذي ي�سدُر عن الثعالِب،  

بنومها يف جوٍّ من الدفء.  



تقوُم فئراُن ال�سحراِء، التي تعي�ُس يف ال�سحارى احلارِة، 

بحفِر جحورها باجتاِه هبوِب الرياح. 

ُيبقي ذلَك اجلوَّ بارداً بينما تناُم الفئراُن،

لهبوِب الرياِح الباردِة يف جحورها. 



تناُم اخلفافي�ُس وهي معلقٌة بو�سعيٍة 

مقلوبة.ل ت�سقُط اأبداً لأنها تتعلُق 

باأ�سقِف الكهوِف مبخالبها املعقوفة. 

ينفُخ اللقلُق الأقرُع الهواَء يف الغدِد املوجودِة يف 

عنقه. ياأخُذ هذا الهواُء بعد وقٍت ق�سرٍي �سكَل بالوٍن 

ناعٍم ي�سبُه بطَن الإن�سان. يناُم اللقلُق بعد ذلك 

بو�سعيٍة قائمة. 



يلفُّ اآكُل النمِل احلر�سفي نف�سُه على هيئِة 

كرٍة، من راأ�سِه اإىل ذيله. يكت�سي ج�سمُه 

بحرا�سَف عري�سٍة قا�سيٍة، جتعلُه يبدو 

كمخروِط ال�صنوبر. 

تناُم قروُد »الري�س« مع بع�سها، 

متعانقة. يبقيها ذلَك

دافئًة واآمنة. 





يناُم كلٌّ من الب�رِض، والفيلِة،

والتما�سيِح بال ا�ستثناء.

وبغ�سِّ النظِر عن مدِة نومهم،

اأو املكاِن الذي يناموَن فيِه، اأو الكيفيِة التي 

يناموَن بها،

فيجُب عليهم اأن ينالوا ق�سطًا وافراً من النوِم،

كي يتمكنوا من ال�ستيقاِظ واللعِب غداً !



الكلُّ يناُم
جيل -وون كيم )بروفي�شور يف علوِم �حلياِة، جامعة �شيئول(

يف  تناُم  حيو�ناٍت  جنَد  �أن  ميكننا  �أي�شًا.  �حليو�ناُت  تناُم 

تناُم  �لأر�س.  ويف  �ملاِء،  حتَت  �لأ�شجاِر،  قمِم  على  �ل�شماِء، 

بع�ُس �حليو�ناِت يف �مل�شاِء، و�أخرى خالَل �لنهار. تاأخُذ بع�ُس 

بع�شها  ويناُم  �ليوِم،  �متد�ِد  على  ق�شريًة  غفو�ٍت  �حليو�ناِت 

م�شتلقيًا، �أو قائمًا، �أثناَء �ل�شباحِة �أو �لطري�ن. 

     حتدُث ردوُد �أفعاٍل معينٌة حنَي تناُم �حليو�نات. تكوُن ردوُد 

م�شتيقظة.  تكوُن  �أ�رشَع حنَي  �لبيئيِة  �ملحفز�ِت  �أفعالها جتاَه 

ميكُن للحيو�ناِت، بكلِّ �لأحو�ِل، �أن ت�شتيقَظ يف �أي وقٍت، وتتنبَه 

لالأخطاِر �ملحدقِة بها. تنخف�ُس درجُة حر�رِة �جل�شِم يف �لعديِد 

من �حليو�ناِت، ولكنها تبقى على حالها يف معظِم �لأوقات.   

متلُك  لالإن�شان.  منطًا  يوٍم  كلِّ  يف  و�ل�شتيقاُظ  �لنوُم  ميثُل 

�حليو�ناُت �أي�ضًا منطًا للنوم. �إن ر�قبَت �أمناَط نومها بعنايٍة، 

ف�شيكوُن من �ل�شهِل معرفُة �أوقاِت نومها و��شتيقاظها. 

مالحظُة البروفيسور: 



كما  للنوِم،  �حليو�ناُت  حتتاُج  تنام.  حنَي  و�حليو�ناِت  �لب�رِش  �أج�شاِم  يف  جديدٌة  طاقٌة  تنتُج 

�لإن�شاُن متامًا.  

ل ميكُن للحيو�ناِت �لتي تناُم ب�شورٍة متقطعٍة �أن تناَم جيد�ً، �أو تعي�َس طوياًل. 

ي�شعُب �لقوُل �إن كانْت بع�ُس �حليو�ناِت تناُم، �أو ت�شرتيُح ل �أكرث. لننظَر �إىل �ل�شفادِع و�لأ�شماِك 

 كلٌّ منها بفرت�ٍت من �نعد�ِم �حلركِة ب�شورٍة مطلقة. قْد تبدو �لأ�شماُك و�ل�شفادُع وكاأنها 
ُّ
�أوًل. مير

ت�شرتيُح، ولكنَّ ردوَد �أفعالها تكوُن �أبطاأَ بكثرٍي عنَد مقارنتها بفرتِة �ل�شتيقاظ. يفرت�ُس �لعديُد 

من �لعلماِء، على هذ� �لأ�شا�ِس، �أن �ل�شفادَع و�لأ�شماَك تناُم �أي�شًا. ي�شهُل ب�شورٍة �أكرَب �لقوُل ما 

�إذ� كانِت �لزو�حُف، كال�شالحِف، و�ل�شحايل، و�لأفاعي تناُم على حدٍّ �شو�ء. ميكُن قيا�ُس �لتغري�ِت 

      يف �أن�شطِة �أدمغتها، وقْد متِت �ملالحظُة �أن حركَة ع�شالتها تتغرُي �أي�شًا. 

            يظنُّ �لعديُد من �لنا�ِس، حتى يف يومنا هذ�، �أن �حل�رش�ِت ل تنام. متَّ �كت�شاُف �شلوك   

           �شائٍع لدى �حل�رش�ِت، مَع ذلَك، كنحِل �لع�شِل، �لزنابرِي، �لذباِب، �ليعا�شيِب، و�لفر��شات. 

يتمثُل ذلَك �ل�شلوُك يف عدِم حترِك تلَك �حل�رش�ِت يف �أوقاٍت معينٍة، ويتكرُر حدوثُه ب�شورٍة دورية.  

ي�شهُل �لقوُل بنوِم �لثديياِت كالكالِب، �لقطِط، �لدببِة، و�أفر��ِس �لنهر. ت�شتهُر فئُة �ل�شنورياِت، من 

بنِي �لثديياِت، كالأ�شوِد، و�لنموِر، و�لقطِط، بنومها �لكثرِي، ويقاُل باأنها مت�شي 80 % من حياتها 

يف �لنوم. 

و�لعالجيُم،  �لأ�شلِة،  وثعابنُي  »�ملدرِع«،  وحيو�ناُت  �خلفافي�ُس،  �شو�ٍء،  حٍد  على  كثري�ً،  تناُم 

وحيو�ناُت »�لك�شالنِ«، ودببُة �لكو�ل، حيُث مت�شي �أكرَث من ن�شِف �ليوِم يف �لنوم. يحفُظ �لنوُم 

طاقَة تلَك �حليو�ناِت، وميثُل و�شيلًة لبقائها. 











حان وقت النوم
قمي�ص �أخري


